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2021 - VENÜ 25. sünnipäeva aasta 
 

Armas VENÜ liige, 

 

vaatamata pikale veninud ebatavalistele oludele jõuab ka sel aastal kevad kohale õigel ajal. 

Küllap toovad soojemad ilmad ja tärkav loodus meile kõigile leevendust ja lisavad elurõõmu. 

Oleme osanud siiani keerulise olukorraga hästi hakkama saada. Küllap tuleme edaspidigi 

edukalt toime ja jääme ka selles lahingus taas võitjaiks. Selleks aitab kindlasti kaasa nii 

vaktsiin kui ka meie optimistlik ellusuhtumine. Jätkame jõudumööda ka oma ühingu tegevust, 

mõeldes eriti nendele liikmetele, kes ei ole kaotanud usku ja lootust. Teisi püüame aga oma 

hea eeskujuga nakatada ja kaasa haarata. Hoiame päevakeskust avatuna ja naudime kõike 

olemasolevaid võimalusi, et meie aktiivne eluhoiak selle kurja viiruse ükskord minema 

peletaks. See, et meil jagub tublisid kaasalööjaid, räägib ainult ise enda eest. Ka märtsikuu  on 

tegus ja  ettevõtlik, lisaks tubastele tegemistele meelitab meie parkaed üha enam ka värske 

õhu kätte minema. Seega püüdkem ikka koguda positiivseid elamusi, tundkem vaatamata 

kõigele elust ja tärkavast kevadest naudinguid. 

 

Südamlikult VENÜ juhatuse nimel                                                       Teie   Heino Hankewitz 

 

 
 

Reedel, 5. märtsil kell 14.00 

on meil väga hea meel nautida imekaunist viiulimuusikat Mari Targo esituses.  

Ootame  muusikasõpru kontserdile.  
 

Esmaspäeval, 8. märtsil  

tähistame rahvusvahelist naistepäeva. Joome koos kohvi ja sööme kooki ning räägime 

meie tublidest naisliikmetest. 
 

Teisipäeval, 9. märtsil kell 11.00 

kutsub huviringi „Minu kodulinn“ juht Liilia Maini Pihlak huvilisi  

taas Kadriorgu jalutuskäiku tegema.  

Seekord on jutuaineks Tallinna suurima pargi linnud ja loomad. 
  

Kolmapäeval, 10. märtsil kell 13.00 

kohtub  Anu Noot  huvilistega  

taas oma töötoas „Tervislikult elamise teed ja viisid“.  
 

Pühapäeval, 14. märtsil kell 12.00 

saame kokku emakeelepäeva puhul.  

Laseme emakeelel kõlada, lugedes kaasatoodud  luuletusi ja lühijutte  

ning rüübates klaasikese valget veini. 



 
 

Laupäeval, 20. märtsil kell 12.00 

süütame kevade alguse pühul oma parkaias lõkke ning naudime üksteise seltsi ja  

maiustame hea ja paremaga. 
 

Laupäeval, 27. märtsil kell 12.00  

jätkame koos maailmarändur Jaak Ruusiga filmimatka Ameerika mandril.  
 

Kolmapäeval, 31. märtsil kell 11.00 

viib juhatuse liige ja muuseumijuht Aime Makke meid taas 3 euroga KUMUsse   

(eelregistreerimine valvelauas). 
 

 

RINGID ja TOIMKONNAD 

Ülevaated meie huviringidest ja toimkondadest asuvad garderoobi teadetetahvlil. 

Ringide tegevust koordineerivad juhatuse liikmed REET VÕRK ja ENE-REET ALBER 

(võimlemisringid), toimkondadel hoiab silma peal juhatuse liige AIME MAKKE. 
 

NÕUSTAMINE 

Terapeut MARIKA SIIMON nõustab eelkokkuleppel (kontakt telefonitsi). 

Dr. TIIU VAASNA mõõdab vererõhku esmaspäeviti kl 11.00 – 13.00. 

IIVI KANN nõustab ravimite tarbimise teemal (kontakt telefonitsi). 

VIIVI HALLIK jagab nõu seoses SOS-teenistusega vastavalt eelnevale kokkuleppele. 

LIILIA MAINI PIHLAK nõustab reisihuvilisi  esmaspäeval, 15. märtsil kell 12.00. 

Psühhoterapeudid HELENA BERGMAN ja REET POOM nõustavad kokkuleppel 

(kontakt  telefonitsi). 

Asendusteenistuja ALEKSEI PILIPENKO annab nõu nii arvuti kui ka nutitelefoni asjus. 

 

                     NÄITUSED 

2. KORRUSE GALERIIS 

võime endiselt imetleda  meie liikmete looduskauneid maale. 

 

KÄSITÖÖTOAS 

on väljas meie oma ringijuhtide kaunis näputöö. 

Ühtlasi jätkub sealsamas meie käsitöömeistrite loomingu näitusmüük.  

 

TÄHELEPANU! 

KOHVITUBA on avatud iga päev kell 10.00 - 17.00. 

(müügil  küpsetised,võileivad, kohv, tee, mahl). 

SÖÖGITUBA on nautijate päralt esmaspäevast reedeni kella 12.00 – 14.00. 

RAAMATUKOGUS saab igal päeval lugeda ajalehti ja ajakirju, 

lugeda ja laenutada raamatuid. 

 

MEELDETULETUSEKS 
Täpsemat teavet üritustest, võimalikest muudatustest kavas, 

toimkondade ja ringide kooskäimistest saab teadetetahvlilt ja perenaistelt. 

Julgesti võib pöörduda ka juhatuse liikmete poole. 

 

Meie majas käiakse endiselt vahetusjalatsites ja 

toajalanõud on palutud igaühel iga kord koju kaasa võtta. 

Vedelema jäetud jalatsid  visatakse ära. 

 

Tasub vaadata ka mahajäetud ja unustatud asjade panipaika.  

Ehk leidub seal just see ese, mida igatsete juba ammu taga. 

 


